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بن عامر لل�سرافة )رافع و�سريكه( الت�سامنية. امل�سجـل برقم 

من  للفرتة  ــك  وذل وتــــاريــــخ:2013/2/19م.   )21/5232(

:2019/2/18م. اإىل : 2020/2/18م . 

برقم  امل�سجـل  املــحــدودة.  والــغــاز  النفط  خلدمات  بــاور  مين 

من  للفرتة  وذلـــك  وتـــــاريـــــخ:2013/4/6م.   )21/5295(

:2018/4/6م. اإىل : 2023/4/6م . 

العامه  والتوكيالت  وال�سياحة  لل�سفريات  القارات  بني  اليمن 

املحدودة. امل�سجـل برقم )21/1463( وتاريخ:1993/5/4م. 

وذلك للفرتة من :2018/5/3م. اإىل : 2023/5/3م . 

برقم  امل�سجـل  املحدودة.  العامة  واملقاوالت  للتجارة  �سهمان 

من  للفرتة  وذلـــك  وتـــــاريـــــخ:1998/5/7م.   )21/2404(

:2018/5/7م. اإىل : 2023/5/7م . 

برقم  امل�سجـل  املحدودة.  والتقنية  للعلوم  االندل�س  جامعة 

من  للفرتة  ــك  وذل وتــــاريــــخ:2006/4/21م.   )21/3484(

:2016/4/21م. اإىل : 2020/4/21م . 

برقم  امل�سجـل  املــحــدودة.  للمالحة  االو�سط  ال�سرق  �سركة 

من  للفرتة  وذلـــك  وتـــــاريـــــخ:1978/4/15م.   )51/359(

:2019/1/23م. اإىل : 2024/1/22م . 

وال�سفريات  العاملة  ـــدي  االي لتوظيف  الــدولــيــة  ال�سعيد 
وخدمات احلج والعمره املحدودة. امل�سجـل برقم )21/4816( 
:2017/1/10م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2012/1/11م. 

اإىل : 2022/1/10م . 

الهاتف  حــزام  )اميــن  املالية  والتحويالت  لل�سرافة  الــرق 
 )21/5146( بــرقــم  امل�سجـل  الــتــ�ــســامــنــيــة(.  و�ــســريــكــه 
وتاريخ:2012/12/26م. وذلك للفرتة من :2018/12/25م. 

اإىل : 2019/12/25م . 

 )21/950( بــرقــم  املــ�ــســجـــــل  ـــدودة.  ـــح امل املــطــابــع  جنـــدة 

:2018/2/27م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:1987/1/29م. 

اإىل : 2023/2/27م . 

برقم  امل�سجـل  املــحــدودة.  والــتــجــارة  للتاأمني  �سهاب  وكــالــة 

من  للفرتة  وذلـــك  وتـــــاريـــــخ:1998/11/7م.   )21/575(

:2019/12/30م. اإىل : 2022/12/30م . 

الطري االزرق للطريان املحدودة. امل�سجـل برقم )21/1855( 

وتاريخ:1995/6/14م. وذلك للفرتة من :2017/2/5م. اإىل 

: 2022/6/5م . 

جممع ورك �سوب )علي غامن وولده( تو�سيه ب�سيطه. امل�سجـل 

برقم )21/3949( وتاريخ:2008/3/29م. وذلك للفرتة من 

:2018/3/2م. اإىل : 2023/3/2م . 
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عبداهلل اح�سن احلنمي ونعيم احمد احلنمي واإخوانه. امل�سجـل 

برقم )21/4469( وتاريخ:2010/4/11م. وذلك للفرتة من 

:2015/4/10م. اإىل : 2020/4/10م . 

الوقزه  ناجي  مثنى  )احــمــد  والتحويالت  لل�سرافة  ــاز  اجن
)5700/الــ�ــســالــع(  برقم  امل�سجـل  الت�سامنية.  و�سريكه( 
اإىل  للفرتة من :2019/4/6م.  وتاريخ:2014/3/6م. وذلك 

: 2020/4/6م . 

امل�سجـل  املحدودة.  والتوكيالت  للتجارة  الدولية  اليمن  نور 

برقم )21/5667( وتاريخ:2014/2/11م. وذلك للفرتة من 

:2019/2/10م. اإىل : 2024/2/10م . 

الت�سامنية.  �سويد(  علي  )لطف  لل�سرافة  واأوالدة  �سويد 

وذلك  وتاريخ:2008/12/21م.   )21/4121( برقم  امل�سجـل 

للفرتة من :2018/12/21م. اإىل : 2019/12/21م . 

 )21/3763( بــرقــم  امل�سجـل  ـــحـــدودة.  امل تــيــلــكــوم  �ــســتــار 

وتاريخ:2007/6/30م. وذلك للفرتة من :2017/6/3م. اإىل 

: 2022/6/3م . 

الت�سليف  البنك  اال�سالمي  التمويل  قطاع  اال�سالمي  كــاك 

التعاوين. امل�سجـل برقم )21/4492( وتاريخ:2016/2/29م. 

وذلك للفرتة من :2020/5/17م. اإىل : 2024/5/17م . 

املحدودة.  واالعــالف  الرتبه  حم�سنات  الإنتاج  زيوليت  �سرور 

وذلك  وتــاريــخ:2013/6/19م.   )21/5383( برقم  امل�سجـل 

للفرتة من :2018/6/18م. اإىل : 2023/6/18م . 

رويال قروب للتوكيالت واخلدمات النفطية املحدودة. امل�سجـل 

من  للفرتة  وذلك  وتاريخ:2008/8/3م.   )21/4050( برقم 

:2018/8/1م. اإىل : 2023/8/1م . 

 )21/5472( بــرقــم  امل�سجـل  لــلــتــجــارة.  ـــوان  اخ املــحــفــدي 

:2018/9/17م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2013/9/17م. 

اإىل : 2023/9/17م . 

برقم  امل�سجـل  ـــدودة.  ـــح امل لــلــمــقــاوالت  الــبــ�ــســريي  عــو�ــس 

من  للفرتة  وذلـــك  وتـــــاريـــــخ:2012/3/7م.   )21/4858(

:2017/3/6م. اإىل : 2022/3/6م . 

برقم  امل�سجـل  املــحــدودة.  وال�سناعة  للمرطبات  �سنعاء 

من  للفرتة  ــك  وذل ــــخ:1976/10/13م.  ــــاري وت  )21/256(

:2018/12/31م. اإىل : 2023/12/30م . 

ابها العاملية للتجارة وال�سناعة والتوكيالت املحدودة. امل�سجـل 

برقم )21/5398( وتاريخ:2013/6/29م. وذلك للفرتة من 

:2018/6/28م. اإىل : 2023/6/28م . 
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الت�سامنية.  وامل�ساريع  للهند�سة  و�سركاه  الوتاري  ح�سني  علي 

وذلك  وتــاريــخ:2009/3/29م.   )21/4179( برقم  امل�سجـل 

للفرتة من :2019/3/28م. اإىل : 2024/3/28م . 

ــات  ــعــامــة وخــدم ــمــقــاوالت والــتــجــارة ال عـــامل االعـــمـــار لــل
 )21/3777( بــرقــم  امل�سجـل  املـــحـــدودة.  الــنــفــط  حــقــول 
:2017/7/13م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2007/7/14م. 

اإىل : 2022/7/13م . 

ذهب �سيل لل�سرافة )العجيلي و�سريكه( الت�سامنية. امل�سجـل 

برقم )21/3074( وتاريخ:2004/1/28م. وذلك للفرتة من 

:2019/1/27م. اإىل : 2020/1/27م . 

امل�سجـل  الت�سامنية.  املالية  لل�سرافة والتحويالت  ر�ساد بحري 

من  للفرتة  وذلك  وتاريخ:2014/1/5م.   )21/5625( برقم 

:2019/1/5م. اإىل : 2020/1/5م . 

ابو ابراهيم علي اليمني الت�سامنية. امل�سجـل برقم )21/987( 

:2017/7/21م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:1987/7/21م. 

اإىل : 2022/7/21م . 

 )21/3114( برقم  امل�سجـل  املــحــدودة.  الدولية  جريفن 

:2019/4/18م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2004/4/18م. 

اإىل : 2024/4/18م . 

املجذوب  )عبدالعزيز  املالية  والتحويالت  لل�سرافة  الياباين 
 )21/3910( بــرقــم  امل�سجـل  الــتــ�ــســامــنــيــة.  و�ــســريــكــه( 
:2018/4/17م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2008/2/13م. 

اإىل : 2020/4/17م . 

 )21/3663( برقم  امل�سجـل  الت�سامنية.  لل�سرافة  العامري 

:2019/2/26م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2007/2/27م. 

اإىل : 2020/2/26م . 

برقم  امل�سجـل  املـــحـــدودة.  والهند�سة  للتجارة  ميــن  ريـــال 

من  للفرتة  وذلـــك  وتـــــاريـــــخ:2013/5/4م.   )21/5328(

:2018/5/3م. اإىل : 2023/5/3م . 

امل�سجـل برقم )21/4160(  املحدودة.  بروفي�سنال اجننريجن 

:2019/2/24م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2009/2/25م. 

اإىل : 2024/2/24م . 

ابناء حممد ح�سن جلب للتجارة واال�سترياد املحدودة. امل�سجـل 

برقم )21/5711( وتاريخ:2014/3/19م. وذلك للفرتة من 

:2019/3/19م. اإىل : 2024/3/19م . 

املري لل�سرافة والتحويالت )عبداهلل �سيف املري و�سريكه(. 

وذلك  وتــاريــخ:2012/9/5م.   )21/5033( برقم  امل�سجـل 

للفرتة من :2018/9/4م. اإىل : 2019/9/4م . 
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برقم  امل�سجـل  املـــحـــدودة.  احلــديــثــة  للتجهيزات  املحيط 

من  للفرتة  ــك  وذل وتــــاريــــخ:2009/5/31م.   )21/4221(

:2019/5/30م. اإىل : 2024/5/30م . 

برقم  امل�سجـل  ـــدودة.  ـــح امل املــعــلــومــات  لــنــظــم  بيتا�سي�س 

من  للفرتة  وذلـــك  وتـــــاريـــــخ:2008/7/5م.   )21/4030(

:2018/7/5م. اإىل : 2023/7/5م . 

امل�سجـل  املائية.  واملن�ساآت  للري  العامة  التعاونية  جمعية 

برقم )21/2724( وتاريخ:2001/2/14م. وذلك للفرتة من 

:2017/2/14م. اإىل : 2022/2/14م . 

اجلــنــد لــلــ�ــســنــاعــات اخلــفــيــفــه مــ�ــســاهــمــه. املــ�ــســجـــــل برقم 

من  للفرتة  وذلــك  ـــخ:1991/12/21م.  ـــاري وت  )21/1186(

:2019/2/20م. اإىل : 2024/2/20م . 

برقم  امل�سجـل  ـــدودة.  ـــح امل التقنية  الــتــجــهــيــزات  مــركــز 

من  للفرتة  ــك  وذل وتــــاريــــخ:1994/3/27م.   )21/1650(

:2019/3/26م. اإىل : 2024/3/26م . 

يحيى  )حميد  والتوكيالت  للتجارة  واخلليج  اجلــزيــره  دار 
 )21/5757( بــرقــم  امل�سجـل  الــتــ�ــســامــنــيــة.  و�ــســريــكــه( 
:2019/4/24م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2014/4/24م. 

اإىل : 2024/4/24م . 

ــــرتوم )قـــر�ـــس( املــــحــــدودة. املــ�ــســجـــــل بــرقــم  ــايل ب ــف ــال ك

من  للفرتة  ــك  وذل وتــــاريــــخ:2013/2/12م.   )21/5227(

:2018/2/11م. اإىل : 2020/2/11م . 

ـــدودة. املــ�ــســجـــــل برقم  ـــح ايــتــكــو لــلــتــجــارة والــ�ــســنــاعــة امل

من  للفرتة  وذلــك  ـــخ:2012/12/18م.  ـــاري وت  )21/5139(

:2017/12/17م. اإىل : 2022/12/17م . 

ناتكو لتقنية املعلومات املحدودة. امل�سجـل برقم )21/4184( 

اإىل  للفرتة من :2019/4/5م.  وتاريخ:2009/4/6م. وذلك 

: 2024/4/5م . 

برقم  امل�سجـل  ــحــدودة.  امل التجارية  للخدمات  كــوم  ا�س�س 

من  للفرتة  وذلــك  ـــخ:2013/12/12م.  ـــاري وت  )21/5592(

:2018/12/12م. اإىل : 2023/12/12م . 

واخلــدمــات  وال�سيانة  الــغــذائــي  للتموين  الوطنية  ـــال  اوب
 )21/5792( بـــرقـــم  املــ�ــســجـــــل  ــــدودة.  ــــح امل الــنــفــطــيــة 
:2019/5/25م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2014/5/25م. 

اإىل : 2024/5/25م . 

برقم  امل�سجـل  ــدودة.  ــح امل لالإ�ست�سارات  ثــورنــتــون  جــرانــت 

من  للفرتة  ــك  وذل وتــــاريــــخ:2013/11/6م.   )21/5529(

:2018/11/6م. اإىل : 2023/11/6م . 
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ــامــي  ــس ــ� ال )حمـــمـــد  املـــعـــلـــومـــات  لــتــقــنــيــة  نــــت  دوت  ميــــن 
 )21/5512( بــرقــم  امل�سجـل  الــتــ�ــســامــنــيــة.  و�ــســريــكــه( 
وتاريخ:2013/10/28م. وذلك للفرتة من :2018/10/28م. 

اإىل : 2023/10/28م . 

الرازي فارما لالأدوية وامل�ستلزمات الطبية املحدودة. امل�سجـل 

برقم )21/5496( وتاريخ:2013/10/2م. وذلك للفرتة من 

:2018/10/2م. اإىل : 2023/10/2م . 

برقم  امل�سجـل  املـــحـــدودة.  لــلــتــجــارة  الــعــاملــيــة  م�سكه  ابـــو 

من  للفرتة  ــك  وذل وتــــاريــــخ:2024/3/27م.   )21/5723(

:2019/3/27م. اإىل : 2024/3/27م . 

امل�سجـل  املــحــدودة.  وال�سابون  املنظفات  ل�سناعة  اليمنية 

من  للفرتة  وذلك  وتاريخ:1980/1/24م.   )21/438( برقم 

:2018/1/24م. اإىل : 2023/1/24م . 

 )21/124( برقم  امل�سجـل  ــدودة.  ــح امل التجارية  العاقل 

وتاريخ:1971/11/1م. وذلك للفرتة من :2018/12/29م. 

اإىل : 2022/12/29م . 

 )21/3108( برقم  امل�سجـل  املــحــدودة.  للموا�سالت  راحــة 

اإىل  للفرتة من :2019/4/6م.  وتاريخ:2004/4/7م. وذلك 

: 2020/4/6م . 

امل�سجـل  املــحــدودة.  البناء  مــواد  وجتــارة  ل�سناعة  احلداثه 

من  للفرتة  وذلك  وتاريخ:2011/1/1م.   )21/4640( برقم 

:2015/1/1م. اإىل : 2020/1/1م . 

امل�سجـل  املحدودة.  التجارية  والتوكيالت  للتجارة  �سام  �سماء 

من  للفرتة  وذلك  وتاريخ:2012/6/6م.   )21/4949( برقم 

:2017/6/5م. اإىل : 2022/6/5م . 

وح�سني  القعي�سي  )نــاجــي  لل�سرافة  بــر�ــس  اكــ�ــس  العاملية 
 )21/6353( ــم  ــرق ب املــ�ــســجـــــل  الــتــ�ــســامــنــيــة.  املــطــيــعــي( 
:2019/6/13م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2018/6/13م. 

اإىل : 2020/6/13م . 

 )21/3945( برقم  امل�سجـل  املــحــدودة.  للحديد  ح�سني  ال 

:2018/3/24م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2008/3/25م. 

اإىل : 2023/3/24م . 

ــة املــــحــــدودة. املــ�ــســجـــــل بــرقــم  ــاق ــط الـــزبـــريي النــظــمــة ال

من  للفرتة  ــك  وذل وتــــاريــــخ:2004/1/27م.   )21/3073(

:2019/1/27م. اإىل : 2024/1/27م . 

ــــرياد واخلــــدمــــات  ــــت ــــس ـــمـــقـــاوالت واال� ـــل ــف �ـــســـايـــت ل ــي ــس �
 )21/5647( بـــرقـــم  املــ�ــســجـــــل  ــــدودة.  ــــح امل الــنــفــطــيــة 
:2019/1/22م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2014/1/22م. 

اإىل : 2024/1/22م . 
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 . املحدودة  العامة  واملقاوالت  والتوكيالت  للهند�سة  الرحاب 

وذلك  وتــاريــخ:1989/8/14م.   )21/1097( برقم  امل�سجـل 

للفرتة من :2017/8/13م. اإىل : 2022/8/13م . 

فارما للتجارة والت�سويق املحدودة. امل�سجـل برقم )21/1670( 

:2017/6/29م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:1994/6/30م. 

اإىل : 2020/1/31م . 

املــحــدودة.  واملــقــاوالت  للتجارة  واوالده  مرعي  عو�س  علي 

وذلك  وتــاريــخ:2013/9/25م.   )21/5487( برقم  امل�سجـل 

للفرتة من :2018/1/24م. اإىل : 2023/1/24م . 

امل�سجـل  املــحــدودة.  النفطية  واخلدمات  للتوكيالت  االخــوة 

من  للفرتة  وذلك  وتاريخ:2004/6/5م.   )21/3136( برقم 

:2019/6/4م. اإىل : 2024/6/4م . 

 )21/5271( برقم  امل�سجـل  املــحــدودة.  للكمبيوتر  البا�سا 

:2018/3/12م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2013/3/13م. 

اإىل : 2023/3/12م . 

 )21/3503( برقم  امل�سجـل  املــحــدودة.  انرتنا�سينال  كــري 

:2011/5/14م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2006/5/15م. 

اإىل : 2021/5/14م . 

ال�سنباين  نا�سر  )حممد  كري  فارما  االدوية  ل�سناعة  الدولية 
 )21/2432( ــم  ــرق ب املــ�ــســجـــــل  الــتــ�ــســامــنــيــة.  واأوالده( 
:2018/7/20م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:1998/7/21م. 

اإىل : 2023/7/20م . 

املعار�س  وتنظيم  ال�ساملة  االمنية  للخدمات  ارمـــرد  ميــن 

املحدودة. امل�سجـل برقم )21/5258( وتاريخ:2013/3/4م. 

وذلك للفرتة من :2018/3/3م. اإىل : 2023/3/3م . 

امني  وحممد  جمعان  )عبدال�سالم  للتجارة  جمعان  اوالد 
 )201/4762( بــرقــم  املــ�ــســجـــــل  الــتــ�ــســامــنــيــة.  جــمــعــان( 
وتاريخ:2011/10/12م. وذلك للفرتة من :2016/10/11م. 

اإىل : 2021/10/11م . 

 )21/3563( برقم  امل�سجـل  ــدودة.  ــح امل للطباعة  املــاجــد 

:2016/8/27م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2006/8/28م. 

اإىل : 2021/8/27م . 

بن جابر و�سريكه لل�سرافة والتحويالت الت�سامنية. امل�سجـل 

من  للفرتة  وذلك  وتاريخ:2018/7/8م.   )21/6358( برقم 

:2019/7/8م. اإىل : 2020/7/8م . 

برقم  امل�سجـل  ـــدودة.  ـــح امل لــلــتــجــارة  ــتــطــورة  امل الــعــربــيــة 

من  للفرتة  ــك  وذل وتــــاريــــخ:2014/1/15م.   )21/5638(

:2019/1/15م. اإىل : 2024/1/15م . 
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برقم  امل�سجـل  املـــحـــدودة.  للتجارة  كــري  انــد  كلني  مــاريــنــا 

من  للفرتة  ــك  وذل وتــــاريــــخ:2011/12/6م.   )51/4780(

:2016/12/5م. اإىل : 2021/12/5م . 

برقم  امل�سجـل  املالية.  والتحويالت  لل�سرافة  ال�سعيدة  ار�س 

من  للفرتة  ــك  وذل وتــــاريــــخ:2010/4/28م.   )21/4483(

:2019/4/27م. اإىل : 2020/4/27م . 

برقم  امل�سجـل  املـــحـــدودة.  لــلــمــقــاوالت  الــعــربــيــة  املــتــحــدة 

من  للفرتة  وذلـــك  وتـــــاريـــــخ:2011/8/1م.   )51/4735(

:2016/8/1م. اإىل : 2021/8/1م . 

برقم  امل�سجـل  ــدودة.  ــح امل ــاءات  واالنــ�ــس للتجارة  اليمنية 

من  للفرتة  ــك  وذل ــــخ:1979/11/24م.  ــــاري وت  )21/486(

:2017/12/29م. اإىل : 2022/12/29م . 

 )21/6362( برقم  امل�سجـل  الت�سامنية.  لل�سرافة  الطايفي 

:2019/7/16م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2018/7/16م. 

اإىل : 2020/7/16م . 

ــد الــعــيــدرو�ــس  ــاج الــعــيــدرو�ــس لــلــ�ــســرافــة والــتــحــويــالت )م
 )21/6344( بــرقــم  امل�سجـل  الــتــ�ــســامــنــيــة.  ـــه(  ـــوان واخ
:2019/5/29م.  من  للفرتة  وذلك  وتــاريــخ:2018/5/29م. 

اإىل : 2020/5/29م . 

امل�سجـل  مقفلة.  )�س.م.ي(  التاأمني  واإعادة  للتاأمني  اجلزيرة 

برقم )21/3123( وتاريخ:2004/4/26م. وذلك للفرتة من 

:2019/4/26م. اإىل : 2024/4/26م . 

ــاين  ــرم ــس ــ� ـــداهلل ال ـــب الـــ�ـــســـرمـــاين الـــتـــجـــاريـــة )حمـــمـــد ع
 )21/3135( برقم  امل�سجـل  ب�سيطه.  تو�سيه  و�ــســركــاه( 
اإىل  للفرتة من :2019/6/2م.  وتاريخ:2004/6/2م. وذلك 

: 2024/6/2م . 

امل�سجـل  م�ساهمة.  )�ـــس.م.ي(  للتاأمني  القطرية  اليمنية 

من  للفرتة  وذلك  وتاريخ:2009/8/8م.   )21/4274( برقم 

:2019/8/8م. اإىل : 2024/8/8م . 

امنار الوطنية للتجارة املحدودة. امل�سجـل برقم )21/5661( 

اإىل  للفرتة من :2019/2/3م.  وتاريخ:2014/2/4م. وذلك 

: 2024/2/3م . 

املحدودة.  واال�ستهالكية  الغذائية  املواد  لت�سويق  انرتتريد 

وذلك  وتــاريــخ:2006/6/3م.   )21/4226( برقم  امل�سجـل 

للفرتة من :2019/6/3م. اإىل : 2024/6/3م . 

برقم  امل�سجـل  م�ساهمة.  ال�سحي  لــلــتــاأمــني  املتخ�س�سة 

من  للفرتة  وذلـــك  وتـــــاريـــــخ:2004/7/4م.   )21/3143(

:2019/7/3م. اإىل : 2024/7/3م . 


